Verslag van de Algemene Vergadering van zondag 10 maart 2019
Aanwezig: Buyse Sofie, Chalmet Luc, Christiaens Roger, Colpaert Noël, De Beer
Christiaan, De Block Filip, De Bondt Frans, De Clercq Rudi, De Mulder Ronny, De Witte
Luc, Janssen Erik, Maes Wilfried, Mauro Sarah, Moorthamers Gertrude, Picavet Nico,
Smitz Herbert, Thys Jos, Van Gansen Kristof, Van Remoortere Kristof
Verontschuldigd en vertegenwoordigd bij volmacht: Baert John, De Brandt Guido,
Vancauwenberghe Sandra, Van Dooren Juliette, Van Driessche Thomas
Verontschuldigd: Maes Eddy, Verstraeten Koen
1. Verwelkoming
De algemene vergadering gaat door in Hôtel de Ville (zaaltje 1ste verdieping), Markt 16 te
Sint-Niklaas. 19 leden zijn aanwezig en 5 leden zijn vertegenwoordigd bij volmacht. Dit
komt neer op 24 stemgerechtigde leden.
Voorzitter Chris De Beer opent de vergadering om 10.30u. en verwelkomt alle
aanwezigen.
2. Verslag algemene vergadering van 18 maart 2018
Het verslag van de algemene vergadering van 18 maart 2018 wordt goedgekeurd door
de leden van de algemene vergadering.
3. Jaarrekening 2018
Penningmeester Frans De Bondt geeft – aan de hand van een samenvatting – een
gedetailleerd verslag bij de jaarrekening 2018:
 Inkomsten totaal: € 71.014,99
 Uitgaven totaal: € 45.604,71
 Saldo: € 25.410,28
Er werd reeds 18.000 euro aan subsidies gestort in het kader van het transitiereglement
voor culturele projecten met een bovenlokale uitstraling. Deze subsidie werd grotendeels
besteed aan de loonkost van de deeltijdse collectie- en erfgoedmedewerker voor het
beschrijven en inventariseren van de 3D-voorwerpen, die zich nog op de 2de verdieping
van de annex bevinden. Het tweede deel van de subsidie (ca. 4.500 euro) zal in 2019
worden uitbetaald bij de afrekening van het dossier. De Kring moest zelf 5.000 euro
inbrengen (o.a. aankoop verpakkingsmateriaal). Een deel van de subsidie werd ook
aangewend voor het vlaggenproject, waarbij een 100-tal vlaggen van de Kring
werden/worden geïnventariseerd, gereinigd en vakkundig verpakt. De afrekening van dit
project volgt pas in 2019.
De jaarrekening 2018 werd reeds voorgelegd aan de raad van bestuur op de vergadering
van 2 februari 2019. Eddy Maes en Herbert Smitz deden als commissarissen nazicht van
de jaarrekening. Herbert licht het verslag van de commissarissen toe. De jaarrekening
2018 wordt goedgekeurd door de algemene vergadering.

4. Begroting 2019
De penningmeester geeft toelichting bij de begroting voor 2019:
 Inkomsten totaal: € 47.500
 Uitgaven totaal: € 38.000
 Batig saldo: € 9.500
Het is de bedoeling om ook 2019 af te sluiten met een spaarreserve. De opbouw van een
overschot is noodzakelijk om de latere inrichting van het Huis Janssens te bekostigen.
De begroting voor 2019 wordt goedgekeurd door de algemene vergadering.
De voorzitter geeft toelichting bij de subsidie en werking van het Oost-Vlaams Verbond
van de Kringen voor Geschiedenis:
 9 oudheidkundige kringen uit Oost-Vlaanderen maken deel uit van dit Verbond.
 Ongeveer 30.000 euro wordt verdeeld onder de Oost-Vlaamse kringen, zodat elke
kring een subsidie tussen 3.000 en 4.000 euro ontvangt.
 Door de interne staatshervorming wordt deze subsidie niet meer toegekend door
het provinciebestuur. Er werd door het Oost-Vlaams Verbond een project
ingediend bij de Vlaamse overheid in het kader van het transitiereglement voor
culturele projecten met een bovenlokale uitstraling. Ook voor 2019 zijn de
subsidies nog verzekerd. De volgende Vlaamse regering zal een definitief
standpunt moeten innemen over de subsidiëring van het Oost-Vlaams Verbond.
 Het Oost-Vlaams Verbond is ook de uitgever van de inventarissen van de
parochiearchieven. Deze inventarissen worden opgemaakt door Geert, Marc en
Julien Van Bockstaele. In 2017 werd de inventaris van het kerkarchief van SintNiklaas – in samenwerking van de KOKW – voorgesteld in de Sint-Nicolaaskerk.
Dit najaar wordt deel 26 van de inventaris van de kerkarchieven van de westkant
van het Waasland (Lokeren, Daknam, Moerbeke) voorgesteld.
5. Dr. Jan Van Raemdonckfonds
Alle Wase gemeenten, met uitzondering van Kruibeke en Moerbeke, deden in 2018
opnieuw een financiële inbreng van 1 eurocent per inwoner in het dr. Jan Van
Raemdonckfonds. Met deze inkomsten koopt het fonds materiaal aan dat nuttig is voor
de vzw. Er werd in 2018 voor € 3.328 kaartmateriaal aangekocht. Eind 2018 bedroeg het
saldo van het dr. Jan Van Raemdonckfonds € 3.424,98.
Via de nieuwsbrief worden de leden geïnformeerd over de nieuwe aanwinsten. Jaarlijks
wordt hierover ook aan de deelnemende gemeenten gerapporteerd.
6. Overzicht van de jaarplanning in 2019
De voorzitter overloopt de activiteiten die het KOKW-bestuur heeft gepland tijdens het
lopende werkingsjaar:
 Donderdag 10/03/2019: voorstelling bijzondere uitgave over familie de Castro
door Pieter Donche in bibliotheek Sint-Niklaas.
 Dinsdagen 26/03, 2 en 23/04/2019: Mercatorlezingen.
 Zaterdag 11/05/2019: ledenuitstap naar Den Haag.
 Zondag 8/09/2019: Open Monumentendag ‘175 jaar spoorlijn Sint-NiklaasAntwerpen’
 Zondag 20/10/2019: voorstelling Annalen, deel 122.
 In het najaar zullen nog enkele lezingen i.s.m. het SteM georganiseerd worden,
nl. ‘Was opa een nazi?’ door Paul Drossens en over generaal Maczeck n.a.v.
75 jaar bevrijding. Daarnaast zal deel 26 van de inventaris van de kerkarchieven
van de westkant van het Waasland (Lokeren, Daknam, Moerbeke) worden
voorgesteld.
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De voorzitter geeft toelichting bij de stand van zaken van de restauratie van het Huis
Janssens:
 De buitenrestauratie is voltooid. Het resultaat mag gezien worden.
 Het debat over de binnenrestauratie, dat gekoppeld is aan de toekomstige
invulling van het Huis Janssens, loopt nog. De visie van de Raad van Bestuur
strookte niet met die van het vorige college en de betrokken stadsdiensten. Het
dossier werd over de verkiezingen getild. De voorzitter had reeds een constructief
gesprek met Filip Baeyens, de nieuwe schepen van Cultuur. De schepen is ook
uitgenodigd op de volgende bestuursvergadering.
 De Kring pleit voor volgende invulling:
o Semi-publieke invulling van het gelijkvloers en de 1ste verdieping van het
Huis Janssens
o Werkruimte KOKW op de 2de verdieping en zolderverdieping van het Huis
Janssens
o Behoud leeszaal/bibliotheek op 1ste verdieping van de annex
o Beheer/inrichting 2de verdieping van de annex door de KOKW, met
(depot)ruimte voor andere verenigingen.
 Op die manier blijft de Kring de bevoorrechte partner van de stad, die het Huis
Janssens laat leven. Het bestuur is hoopvol dat er met de nieuwe schepen een
overeenkomst kan afgesloten worden, die de KOKW de nodige infrastructuur biedt
voor de komende 30 à 40 jaar.
7. Jaarverslag over de werking van de KOKW in 2018
Het verslag over de werking van de Kring in 2018 wordt voorgesteld aan de hand van
een beeldverslag, gemaakt door Herbert Smitz. De volgende activiteiten komen hierin
o.a. aan bod:
 Zondag 22/04/2018: Erfgoeddag – Tentoonstelling ‘Het Vredegerecht,
zenuwcentrum van vele verkiezingen’ in Vredegerecht, Kazernestraat 4 te SintNiklaas
 Zaterdag 28/04/2018 – Ledenuitstap naar Luik
 Vrijdag 18/05/2018, 19.30u.: Boekvoorstelling ‘Spioneren voor het Secret Service
Bureau tijdens WO1. Notaris Clement Heirman, een Waas spion’ van Rudi De
Clercq in Heilig Hartkerk, Kruisstraat te Moerbeke-Waas
 Donderdag 6/09/2018: Geleid bezoek voor KOKW-leden aan tentoonstelling ‘Het
kamp van Lokeren, 1944-1947. Opgesloten tussen zwart, wit en grijs’,
stadsmuseum Lokeren, Markt 15a, Lokeren.
 Zaterdag 8/09/2018: Onthulling gerestaureerde stadspomp Sint-Niklaas, zijkant
Cipierage, Grote Markt 45 (t.h.v. Sint-Nicolaaskerk), Sint-Niklaas.
 Zondag 9/09/2018: Open Monumentendag, Schitterende buitenrestauratie van
Huis Janssens met de unieke brandglazen en het hekwerk opnieuw in volle glorie,
Zamanstraat 49 te Sint-Niklaas.
 Zondag 21/10/2018: Voorstelling Annalen 2018 (deel 121), in zaal ‘De Brasserie’,
Scheerders-Van Kerchove, Aerschotstraat 114 te Sint-Niklaas.
 Donderdag 15/11/2018: Lezing ‘Clement Heirman, een Wase spion’ door Rudi De
Clercq, De Foyer, Paul Snoekstraat 1, Sint-Niklaas.
 Donderdag 22/11/2018: Lezing ‘Oorlogsaffiches. Je moet het maar meemaken!’
door Sandra Vancauwenberghe, De Foyer, Paul Snoekstraat 1, Sint-Niklaas.
 Evolutie van de restauratiewerken aan het Huis Janssens.
8. Rondvraag



Het gedenkplaatje bij de lindenboom in Verrebroek is zwaar beschadigd is. De
voorzitter deelt mee dat de Kring voor een nieuwe gedenkplaat zal zorgen.
Er wordt gevraagd of er bij het leegmaken van het Huis Janssens geen mal
gevonden is van het bronzen beeld van Philip Verheyen. De vraag namens de
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Philip Verheyenstichting is wat voorbarig en afhankelijk van een mogelijke
toezegging om een "Verheyenzaal" te voorzien in de nieuwbouw van campus
Gasthuisberg waar Anatomie KULeuven in de toekomst een onderkomen zou
vinden. Als dat wordt toegestaan, wil de Philip Verheyenstichting daar graag een
Verheyenbeeltenis (borstbeeld) plaatsen. De voorzitter antwoordt dat een mal
maken ca. 3.000 euro kost. Een alternatieve, goedkopere oplossing kan bestaan
uit 3D-printing. De Philip Verheyenstichting zal dit verder opvolgen.
AXIS – Vredesgenootschap i.s.m. Stichting Philip Verheyen organiseren n.a.v.
herdenking 100 jaar wapenstilstand WOI op vrijdag 5 april om 20u. de lezing
‘Champetter wordt het oorlog? Verrebroek, een klein dorp tijdens de grooten
oorlog’ door Abdon Van Bogaert in OC De Verre, Pater Vergauwenstraat 6b te
9130 Verrebroek. KOKW-leden zijn welkom.
De congregatie van de Broeders Hiëronymieten telt nog 9 broeders. Er wordt
gevraagd of de KOKW reeds contact had met de congregatie over de diverse
archieven. Het zou goed zijn om het archief, dat relevant is voor het Waasland
hier te houden.
Er wordt opgemerkt dat de Mercatorlezing op 26 maart a.s. door Colin Dupot zal
gehouden worden in het Frans. De Mercatorlezingen trekken geen internationaal,
maar hoofdzakelijk een lokaal publiek aan. Niet iedereen beschikt over voldoende
kennis van de Franse taal. De bijhorende presentatie zou op zijn minst in het
Nederlands opgesteld moeten zijn. De voorzitter zal hierover melding maken op
de Cultuurraad.

9. Receptie
Na de vergadering wordt nog een drankje aangeboden door het bestuur van de KOKW.
Verslag: Kristof Van Remoortere
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